
A Economia Global no 1º trimestre de 2010 
 

A recuperação da economia mundial acelerou no primeiro trimestre de 2010, devido às 
políticas incentivadoras, promovidas pelos principais sistemas económicos. Na edição de 
Abril de 2010 do “World Economic Outlook”, o Fundo Monetário Internacional (FMI), 
apontou para uma recuperação da economia mundial, que se comportou melhor do que se 
havia previsto, embora a ritmos diferentes, sendo os dos sistemas económicos desenvolvidos a 
passos muito lentos, porém os ritmos dos sistemas novos e dos que estão em via de 
desenvolvimento foram mais estáveis. Prevê-se que a economia global cresça 4,2% em 2010, 
alcançando mais 0,3 ponto percentual em relação ao valor previsto na edição de Janeiro de 
2010. Prevê-se que a economia mundial expanda 4,3% em 2011. 
 

Na economia dos Estados Unidos da América (EUA), o impacto positivo provocado 
pelas despesas de consumo foi anulado pela desaceleração do crescimento do investimento 
privado e das exportações, bem como pelo o abrandamento das despesas de consumo e do 
investimento governamentais. No trimestre em análise, o Produto Interno Bruto (PIB) dos 
EUA cresceu 3,0% em relação ao trimestre anterior, sendo este inferior a de 5,6% registado 
no quarto trimestre de 2009. Para o crescimento do PIB contribuiu a taxa de crescimento 
económica das despesas do consumo privado que subiu de 1,2 para 2,4 pontos percentuais; 
porém, a taxa de crescimento do investimento privado desceu de 4,4 para 1,7 pontos 
percentuais e a da balança do comércio externo, também, de 0,3 para -0,7 ponto percentual. 
As despesas do consumo governamental e o investimento continuaram a contrair-se, fazendo 
cair o crescimento económico 0,4 ponto percentual. O mercado de emprego não melhorou, a 
taxa de desemprego ascendeu a um nível mais elevado, situando-se em 10,4%. 

 
No primeiro trimestre de 2010, embora a economia da Zona Euro tenha sido pertubada 

pela crise de crédito na Grécia, o PIB cresceu ligeiramente 0,2% em comparação com o 
quarto trimestre de 2009, registando aumentos em três trimestres consecutivos. O PIB subiu 
0,6% face ao período homólogo de 2009, assinalando-se o primeiro crescimento positivo 
homólogo dos últimos seis trimestres. Este crescimento deveu-se ao contributo de 0,8 ponto 
percentual das existências e de 0,9 ponto percentual das exportações, enquanto, a redução da 
formação bruta de capital fixo (FBCF) e a subida das importações provocaram uma quebra da 
taxa do crescimento económico de 0,2 e 1,4 pontos percentuais, respectivamente. O mercado de 
emprego piorou e a taxa de desemprego elevou-se de 9,8% no quarto trimestre de 2009 para 
10,4% no primeiro trimestre de 2010, constituindo uma preocupação latente. 

 
Embora o investimento tenha crescido, as despesas internas e a exportação não estavam a 

apoiar o PIB de Inglaterra que registou uma ligeira subida de 0,3% em relação ao trimestre 
anterior (desceu 0,2% quando comparado com o trimestre homólogo do ano passado), sendo 
um pouco mais baixo do que o registado (0,4%) no quarto trimestre de 2009. O contributo da 
FBCF para o crescimento económico foi de 0,6 ponto percentual. A balança comercial fez 
descer 0,4 ponto percentual do crescimento económico. A situação do emprego deteriorou-se 
em consequência da fraca recuperação económica, a taxa de desemprego aumentou de 7,8% 



no trimestre precedente para 8,0% no trimestre em análise. 
 
O ritmo da recuperação económica acelerou nos países asiáticos, devido à melhoria da 

atmosfera da economia global, à eficiência de políticas económicas implementadas pelos 
Governos dos diversos países e à subida da procura mundial. As projecções, sobre os 
principais sistemas económicos da Ásia, realizadas pelo FMI em 2010, apontam para que os 
novos sistemas económicos industrializados1 cresçam 5,2%, que cinco países da Associação 
de Nações do Sudeste Asiático2 aumentem 5,4%, que o Médio Oriente e a África Norte se 
expandam 4,5% e que a Índia cresça acentuadamente 8,8%. 

 
A economia do Japão apresentou um comportamento satisfatório, graças à subida da 

exportação e da procura interna. O seu PIB dilatou-se 1,2% face ao trimestre anterior e 
elevou-se 4,6% comparativamente ao mesmo trimestre de 2009. A procura individual e a 
balança comercial contribuíram com 0,5 e 0,7 ponto percentual, respectivamente, para a taxa 
de crescimento económico. O contributo das existências privadas passou de negativo para 
positivo, 0,2 ponto percentual. Contudo, a taxa de desemprego subiu ligeiramente 0,1 ponto 
percentual no primeiro trimestre de 2010, situando-se no elevado nível de 5,1%. 

 
Foram implementadas políticas financeiras positivas e políticas moderadas monetárias 

expansivas na China Continental para conciliar a crise financeira internacional, no entanto o 
mercado imobiliário aqueceu continuamente, pelo que, o Governo lançou gradualmente 
medidas reguladoras, porém o crescimento económico da China ainda se expandiu 
estavelmente. O PIB aumentou 11,9% no primeiro trimestre de 2010 face ao trimestre 
homólogo de 2009, ampliando-se 5,7 pontos percentuais. O valor acrescentado das indústrias 
acima de escala3 subiu 19,6% (aumentou 14,5 pontos percentuais), em relação ao mesmo 
trimestre de 2009 e o investimento do capital fixo da sociedade que se alargou 25,6% (diminuiu 
3,2 pontos percentuais). Por seu turno, a venda total dos bens de consumo cresceu 17,9%, 
subindo 2,9 pontos percentuais, quando comparado com o primeiro trimestre de 2009, dos 
quais a venda de automóveis aumentou 39,8%. O superavit do comércio externo continuou a 
baixar, reduzindo-se 76,8% e cifrando-se em 14,49 mil milhões de dólares norte-americanos, 
reflectindo a diminuição da importância da exportação de mercadorias no crescimento 
económico. 

 
O ritmo da recuperação económica de Hong Kong acelerou-se notavelmente, pois 

beneficiou com o forte crescimento económico da China Continental, com o aceleramento do 
comércio interno e com a melhoria na importação europeia e americana. No primeiro trimestre, 
o PIB cresceu substancialmente 8,2% face ao trimestre homólogo de 2009, sendo este muito 
superior aos 2,5%, registados no quarto trimestre de 2009. A FBCF e exportação de serviços 
aumentaram 10,5% e 17,9%, respectivamente. Quanto ao comércio externo, a exportação subiu 
26,0%, mas devido ao incremento significativo da importação, a balança comercial caiu 81,4%. 

                                                 
1 Coreia, Taiwan – China, Hong Kong e Singapura. 
2 Indonésia, Malásia, Filipinas, Tailândia e Vietname. 
3 De acordo com a definição dos Serviços Nacionais de Estatísticas, refere-se à sociedade industrial cujo 

rendimento anual da actividade principal atinge os 5 milhões ou superior. 



O mercado de emprego continuou a melhorar, tendo a taxa de desemprego baixado de 4,7% no 
quarto trimestre de 2009 para 4,4% no primeiro trimestre de 2010. 
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1.  INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO
     HOMÓLOGO)

Variação homóloga (%)       1/2

2009 2009 2009 2009 2010

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.1 0.4 -2.4 -3.3 -3.8 -2.6 0.1 2.5

　Exportação de mercadorias 11.9 12.1 -17.9 -21.5 -25.8 -21.5 -1,0r 20.3

　Importação de mercadorias 5.6 7.5 -25.9 -30.1 -34.7 -28.8 -7.6 21.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 3.8 -0.4 - -1.2 -1.6 1.4 2.4

　Taxa de desemprego 4.6 5.8 9.3 8.8 9.1 9.6 9.5 10.4

União Europeia a

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.8 0.6 -4.1 -5.1 -4.9 -4.1 -2.1 0.6

　Exportação de mercadorias 8,8r 3,9r -18.1 -21,1r -22,9r -19,5r -8,6r 12.6

　Importação de mercadorias 6,4r 8.1 -22,1r -20,9r -26,9r -25,7r -14,5r 9.2

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.1 3.3 0.3 1.0 0.2 -0.4 0.4 1.1

　Taxa de desemprego 7.5 7.5 9.4 9.3 9.2 9,4r 9,8r 10.4

Alemanha

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.5 1.3 -4,9r -6.4 -7.0 -4.7 -1,5r 1.7

　Exportação de mercadorias 8.1 2.0 -17.9 -20.3 -24.9 -19.0 -6.4 10.3

　Importação de mercadorias 4.9 4.7 -16.4 -13.3 -20.4 -18.9-12.6 5.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.3 2.6 0.3 0.8 0.3 -0.2 0.4 0.8

　Taxa de desemprego 9.0 7.8 8.2 8.5 8.3 8.2 7.7 8.6

França

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.3 0,1r -2,5r -3,9r -3,1r -2,6r -0,4r 1.2

　Exportação de mercadorias 3,4r 2,7r -17.3 -21,0r -20,4r -17,1r -10,0r 8.0

　Importação de mercadorias 5.9 5.3 -17.8 -18.5 -21,6r -21,7r -8,4r 6.5

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.5 2.8 0.1 0.6 -0.2 -0.4 0.4 1.3

　Taxa de desemprego 8.4 7.8 9.5 9.3 9.2 9.4 10,2r 10.5

Reino Unido

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.6 0.5 -4,9r -5,3r -5,9r -5,3r -3,1r -0.2

　Exportação de mercadorias -9.3 13.9 -9.5 -8,0r -15,9r -14.4 1,2r 11.7

　Importação de mercadorias -2.9 11.1 -10.3 -8,7r -16.0 -15,1r -0,7r 9.4

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.3 3.6 2.1 3.0 2.1 1.5 2.1 3.2

　Taxa de desemprego 5.3 5.7 7.6 7.1 7.8 7.8 7.8 8.0

a  A partir de 2009, incluem-se na Zona Euro 16 estados.

Fonte : Serviços de Análise Económica dos Estados Unidos da América, Serviços de Censos dos Estados Unidos da América, Serviços de Estatística do

            Trabalho dos Estados Unidos da América

            Direcção Geral de Estatística da União Europeia

            Gabinete Federal de Estatísticas da Alemanha

            Instituto Nacional de Estatística e Estudos Económicos da França; Estatísticas Aduaneiras da França

            Gabinete Nacional de Estatística do Reino Unido

2007 2008 2009



1.  INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO
     HOMÓLOGO)

Variação homóloga (%)        2/2

2009 2009 2009 2009 2010

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT

China Continental
　Produto Interno Bruto (PIB) 11.9 9.0 8.7 6.2 7.9 9.1 10.7 11.9

　Exportação de mercadorias 25.7 17.3 -15,9r -19.7 -23.4 -20.3 0.2 28.7

　Importação de mercadorias 20,7r 18.5 -11,3r -30,8r -20.2 -11.7 22.4 64.5

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) a 4.8 5.9 -0.7 -0.6 -1.1 -1.1 -0.7 2.2

Hong Kong
　Produto Interno Bruto (PIB) 6.4 2,2r -2,8r -7,7r -3,8r -2,4r 2,5r 8.2

　Exportação de mercadorias 9.2 5.1 -12.6 -21.9 -12.9 -14.3 -2.0 26.0

　Importação de mercadorias 10.3 5.5 -11.0 -22.8 -14.9 -10.4 3.4 34.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.0 4.3 0.5 1.7 -0.1 -0.9 1.3 1.9

　Taxa de desemprego 4.0 3.6 5,4r 5.1 5.5 5.6 4.7 4.4

Taiwan, China
　Produto Interno Bruto (PIB) 6.0 0.7 -1.9 -9.1 -6.9 -1.0 9,1r 13.3

　Exportação de mercadorias 10.1 3.6 -20.3 -36.7 -32.0 -20.9 16,9r 52.5

　Importação de mercadorias 8.2 9.7 -27.4 -47.2 -37.8 -29,6r 18,1r 77.6

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 1.8 3.5 -0.9 0# -0.9 -1.4 -1,3r 1.3

　Taxa de desemprego 3.9 4.1 5.9 5.6 5.8 6.1 5.9 5.7

Japão
　Produto Interno Bruto (PIB) 2.4 -1.2 -5,2r -8,9r -5.7 -5.2 -1,1r 4.6

　Exportação de mercadorias 11.5 -3.5 -33.1 -46.9 -38,6r -34.4 -8.0 43.3

　Importação de mercadorias 8.6 8.0 -34,8r -36,8r -39,9r -39,5r -20.9 18.9

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) - 1.4 -1.4 -0.1 -1.0 -2.2 -2.0 -1.2

　Taxa de desemprego 3.8 4.0 5.1 4.6 5.2 5.4 5.0 5.1

República da Coreia
　Produto Interno Bruto (PIB) 5.1 2,3r 0.2 -4,3r -2.2 1,0r 6.0 7.8

　Exportação de mercadorias 14.1 13.6 -13.9 -25.2 -21.1 -17.6 11.7 36.2

　Importação de mercadorias 15.3 22.0 -25.8 -32.7 -35.6 -31.0 1.4 37.3

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.5 4.6 2.8 3.9 2.8 2.0 2.4 2.7

　Taxa de desemprego 3.2 3.2 3.6 3.8 3.8 3.6 3.3 4.7

Singapura
　Produto Interno Bruto (PIB) 8,5r 1,8r -1,3r -8,9r -1,7r 1,8r 3,8r 15.5

　Exportação de mercadorias 4.4 5.8 -18.0 -27.8 -25.4 -20.0 4.9 28.2

　Importação de mercadorias 4.5 13.9 -21.0 -27.6 -28.4 -22.8 -2.7 25.5

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.1 6.6 0.6 3.4 0.2 -0.3 -0.8 0.9

　Taxa de desemprego 2.1 2.2 3.0 3.0 4.1 2.9 2,1r 2.1

a  Variação homóloga acumulada.

Fonte : Serviços Nacionais de Estatística da República Popular da China

            Departamento de Estatística e Censos do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong

            Direcção Geral de Orçamento, Contabilidade e Estatística de "Executivo Yuan" de Taiwan, China; Ministério dos Assuntos Económicos de Taiwan, China

            Instituto de Investigações Económicas e Sociais do Japão; Ministério das Finanças do Japão; Instituto de Estatísticas do Japão

            Instituto Nacional de Estatística da República da Coreia; Banco Central da República da Coreia

            Instituto de Estatística de Singapura

2007 2008 2009



2. INDICADORES ECONÓMICOS INTERNACIONAIS (COMPARAÇÃO COM O PERÍODO ANTERIOR)

Taxa de variação em relação ao período anterior (ajustada sazonalmente) (%)

2009 2009 2009 2009 2010

1ºT 2ºT 3ºT 4ºT 1ºT

Estados Unidos da América

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.1 0.4 -2.4 -6.4 -0.7 2.2 5,6r 3.0

　Exportação de mercadorias 11.9 12.1 -17.9 -14,2r -1.2 7.1 9.1 4.1

　Importação de mercadorias 5.6 7.5 -25.9 -20.4 -3.1 9,5r 9.2 4.8

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.8 3.8 -0.4 -0.6 0.5 0.9 0.6 0.4

　Taxa de desempregoa 4.6 5.8 9.3 8.2 9.3 9.6 10.0 9.7

Japão

　Produto Interno Bruto (PIB) 2.4 -1.2 -5,2r -4,2r 1,8r 0,1r 1,0r 1.2

　Exportação de mercadorias 11.6 -3,6r -33,2r -26,4r 7,1r 4,8r 12,4r 43.4

　Importação de mercadorias 8.3 7.8 -34.8 -25,2r -4,3r 3,2r 7,1r 19.9

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) - 1.4 -1.4 -0.8 -0.4 -0.5 -0.3 0.2

　Taxa de desempregoa 3.9 4.0 5.1 4,5r 5,1r 5,4r 5,2r 4.9

Hong Kong

　Produto Interno Bruto (PIB) 6.4 2,2r -2,8r -3,2r 3,1r 0,3r 2,4r 2.4

　Exportação de mercadorias 9.2 5.1 -12.6 -13.1 7.7 -3.6 9.1 8.9

　Importação de mercadorias 10.3 5.5 -11.0 -12.4 7.3 3.2 7.6 9.7

　Índice de Preços no Consumidor (IPC) 2.0 4.3 0.5 0.4 -0.2 -1.1 2.2 1.0

　Taxa de desempregoa 4.0 3.6 5,4r 5.2 5.4 5.3 4.9 4.4

a  Taxa de desemprego após o ajustamento sazonal

Fonte : Serviços de Análise Económica dos Estados Unidos da América, Serviços de Censos dos Estados Unidos da América, Serviços de Estatística do Trabalho dos Estados

            Unidos da América

            Instituto de Investigações Económicas e Sociais do Japão, Ministério das Finanças do Japão, Instituto de Estatísticas do Japão

            Departamento de Estatística e Censos do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong

20092007 2008


